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Vård och omsorgsnämndens protokoll 2022-04-20  

Tid och plats  

2022-04-20 klockan 09:30-15:15 i Folkets hus, B-salen 

Beslutande ledamöter 

Annika Krispinsson (C) ordförande, Lars Persson (S), Karl-Arne Larsson (C), Margaretha Gadde-Jennische 

(M) §§ 44 – 55 distansdeltagare, Marga Karttunen (SD), Berith Röjerås (C), Inga-Lill Hellgren (S), Mattias 

Widén (SD), Kenth A Nilsson (S), Maipato Hognert (C) §§ 56 - 57 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bernt-Erik Rutström (S), Gunilla Hamrin (S), Maipato Hognert (C) §§ 44 - 55 

Övriga närvarande 

Madeleine Dismats nämndsekreterare, Jenny Tobiasson nämndsekreterare, Åsa Johansson förvaltningschef, 

Anna Pierrou verksamhetschef IFO/bistånd, Irja Gudmundsson verksamhetschef äldre och funktionsstöd, 

Karin Johansson verksamhetschef vård och omsorgsboende, Carina Schön (S) ordförande personalutskottet 

§ 45, Gunilla Skinnar representant Kommunal § 45, Annika Isaksson representant Kommunal § 45 

Tid och plats för justering 

2022-04-26 klockan 09:00 i Kommunkontoret 

Justerade paragrafer 

§ 44- § 57  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Madeleine Dismats, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Kenth Nilsson, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Vård och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-26 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-18 

Underskrift 

________________________  

Madeleine Dismats 
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Von § 44   

Revidering av föredragningslistan 
Beslut 

 Dagens föredragningslista fastställs. 

 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan. 

 

Margaretha Gadde-Jennische (M) anmäler följande övriga frågor: 

- Påstående - vården i Heby kommun. 
- Fråga om LOV (lagen om valfrihetssystem) 
- Fråga/påstående - när ska man titta på vilken dirftform som ev. renovering av Tallgården ska 

ske i.  
 

Ordförande fastställer föredragningslistan. 
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Von § 45 Dnr VON/2022:10 009 

Träff med kommunal tillsammans med ordförande för 

personalutskottet 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar Kommunal för deras deltagande och deras synpunkter. 

 

Sammanfattning 

Fackförbundet Kommunal har önskat att få träffa vård- och omsorgsnämnden för att få lämna 

synpunkter och diskutera vissa personalförhållanden inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter. Inför träffen har Kommunal ombetts att inkomma med vilka frågeställningar de 

önskar ta upp och har då inkommit med följande: 

Arbetsmiljö: 

 Grundbemanningen är för låg vilket resulterar i: 
 Korta pass 
 långa pass 
 delade pass 
 varannan helg 
som ger dålig återhämtning, stress och oro genomgående i alla verksamheter inom 

Äldreomsorgen 

Vad tänker man där? 

Inom hemtjänst förutom ovanstående: 

 Restiden mellan brukare är för kort - stress, oro mm 
 Bilarna är inte alltid anpassade till landsbygd 
 Svårigheter att lämna ifrån sig larmtelefoner på rast 
Vi undrar också: 

 Hur stor andel arbetar heltid? 
 Lönerna är låga och jobben blir ointressanta 
 I årets löneförhandlingar fick inte nattpersonalen vara med varför? 

 

Vård- och omsorgsnämnden lyssnar av det Kommunal informerar om vad gäller arbetsmiljö och 

arbetssituation samt de synpunkter Kommunals medlemmar förmedlat via Kommunal. Vård- och 

omsorgsnämnden tackar Kommunal för sitt deltagande och deras synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Frågeställning från Kommunal. 

Muntlig information. 
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Delges 

Kommunal 
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Von § 46 Dnr VON/2022:19, VON/2021:14 002, 059 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger redovisningarna till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Följande sammanställningar av delegationsbeslut redovisas till nämnden: 

Delegationsrapport vård och omsorg mars 2022 – antal beslut. 

Delegationsrapport vård och omsorg mars 2022. 

Delegationsrapport IFO mars 2022 – antal beslut. 

Delegationsrapport IFO mars 2022. 

Attestlista, utskriven 7 april 2022. 

Lista delegationsbeslut Von del §§ 71-106. 

Handling till delegationsbeslut von del § 77. 
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Von § 47 Dnr VON/2022:32 042 

Budgetuppföljning 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för rapporten. 
 

Sammanfattning 

Ekonomiskt utfall för mars 2022 redovisas. I mars skapas ingen månadsrapport eftersom den 

utgörs av kvartalsrapporten som behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 

maj 2022. 

Eftersom inga ändringar har tillkommit i ”åtgärder för ekonomi i balans” sedan föregående 

sammanträde, redovisas inte detta på dagens sammanträde.  

Utfallet visar på en avvikelse mot budget för mars 2022 om +2,4 mkr. En mer utförlig redovisning 

och kommentarer för mars kommer i delårsrapporten kvartal 1 samt i månadsrapporten för april 

som behandlas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i maj. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiskt utfall mars 2022. 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Von § 48 Dnr VON/2021:28 735 

Översyn antal platser vård- och omsorgsboende 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omgående införa inflyttningsstopp för 
permanenta platser på Tallgårdens vård- och omsorgsboende. Ett överskott av platser 
beräknas finnas  i samband med att Lövsta öppnar och ett behov av att förbättra 
boendekvalitet och arbetsmiljö på Tallgården föreligger. 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till en förstudie om Tallgården kan 
anpassas till ett modernt boende med god kvalitet och bra arbetsmiljö med tillräckligt 
antal platser utifrån prognostiserat behov. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 29 maj 2017 (Kf §61) om ett nytt vård- och omsorgsboende i Heby 
tätort med 80 platser där Tegelbacken i dess nuvarande form ersätts och antalet platser ökas 
utifrån att behovet av platser ökar i takt med den äldre befolkningen. I förhållande till tidigare 
prognos kan ses att platsbehovet fortfarande ökar men takten inte går lika fort som tidigare 
prognos gör gällande. 
Vård- och omsorgsnämnden fattade i mars 2021 beslut att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av totalt behov av platser på vård- och omsorgsboende i och med nya boendets uppstart 
2022 samt att redovisa hur behovet av platser på vård- och omsorgsboende långsiktigt ska följas 
och anpassas utifrån framtida behov då antalet äldre kommer att öka under en lång period 
framöver. Prognosen visar att antalet platser är fler i förhållande till antalet äldre i norra 
kommundelen än den södra. Enligt beslut VON § 68, 21 april 2021, får förvaltningen i fortsatt 
uppdrag att se hur antalet platser i norra kommundelen bäst anpassas till kommunens totala 
behov av platser på vård- och omsorgsboende. Norra kommundelens förutsättningar bör också 
vägas in i det totala platsbehovet innan beslut om eventuella anpassningar av platser slutgiltigt 
fattas. 

Fyra alternativa lösningar av platser på vård- och omsorgsboende har presenterats utifrån dagens 

vård- och omsorgsboenden avseende platser och lokalisation. Innan beslut fattas har nämnden 

föreslagits besluta om att som steg 1 undersöka status av Tallgården för att kunna ta ställning till 

om fastigheten lämpar sig för framtida drift som vård- och omsorgsboende. Hebygårdar 

konstaterar att det trots Tallgårdens skick ändå sannolikt är möjligt att med ombyggnation kunna 

fortsätta att bedriva vård- och omsorgsboende i lokalerna. Nämnden föreslås besluta om ett 

inflyttningsstopp för permanenta platser på Tallgården för att starta omställningsarbetet som 

behövs både för att hitta bra lösningar för både boende och personal på Tallgården. Ett underlag 

till en förstudie om Tallgården kan anpassas till ett modernt boende med god kvalitet och bra 

arbetsmiljö med tillräckligt antal platser utifrån prognostiserat behov tas fram för beslut i vård 

och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 april 2022. 

Von § 162/2021. 

Von § 105/2021 + utredning augusti 2021. 

Von § 93/2021 + utredning juni 2021. 
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Von § 68/2021 + utredning april 2021. 

Von § 53/2021 + PM, 4 mars 2021. 

 

Delges 

Förvaltningschef vård och omsorg 
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Von § 49 Dnr VON/2022:61 047 

Statsbidrag för 2022 gällande god vård och omsorg om äldre 
Beslut 

 Vård- och omsorgsförvaltningen får uppdrag att använda statsbidraget God vård och omsorg 
om äldre utifrån föreslagen prioritering och de ramar som finns i bidraget. 

 Förvaltningen får i uppdrag att inför nästa års statsbidrag se över möjligheten att använda del 
av medlen till att öka bemanningen inom äldreomsorgen. 

 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om en äldreomsorgssatsning som innebär ett resurstillskott som från och 

med 2021 årligen ska gå till kommunerna. Pengarna ska fördelas mellan kommunerna i landet 

och hänsyn ska tas till andelen äldre i respektive kommun. Syftet med statsbidraget är att 

säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer.  

Medlen omfattar 3 998 500 000 kronor för 2022 och för Hebys del innebär det 6 603 345 kronor. 

Heby rekvirerar hela det anvisade beloppet. 

Användningen av de rekvirerade medlen ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast 28 

februari 2023. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor i regeringens beslut eller dess avisningar ska återbetalas. 

Ett villkor för användningen av medlen är att återrapportering sker inom den angivna tidsramen. 

Förslaget till användandet av statsbidraget är uppdelat i tre områden: 

 Attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjning – både resurser samt utbildningsinsatser 
 Förebyggande arbete 
 Digitalisering 
 

Då andelen yrkesverksamma kommer att minska kommer i en förlängning sannolikt också 

bemanningen inom äldreomsorgen att behöva öka för att vara ett attraktivt jobb att välja. 

Återrapportering sker på nämnd vid delårsbokslut samt vid årsbokslut för 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 6 april 2022. 

 

Delges 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Verksamhetskontroller 
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Von § 50 Dnr VON/2022:44 041 

Inför preliminära effektmål 
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden diskuterar preliminära effektmål 2023 baserat på utskickat underlag 

och enligt nedan upplägg. Arbetet fortsätter i maj för att sedan i juni utmynna i beslut om 

preliminära effektmål till 2023 års verksamhetsplan. 

Upplägg 

1. Information om kommunens omvärldsanalys. 
2. Diskussion utifrån förvaltningens förslag till förutsättningar och prioriteringar. Ser nämnden 

eventuella behov av förändringar inför 2023? 
 

Nämnden går igenom de nuvarande effektmålen mål för mål och diskuterar vilka som ska fortsatt 

prioriteras eller bortprioriteras. Förvaltningen tar med sig nämndens synpunkter och 

återkommer vid kommande sammanträden för att arbeta fram ett färdigt förslag till de 

preliminära effektmålen som ska antas i juni för att slutligt antas i december/januari. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 6 april 2022 + bilagor. 
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Von § 51 Dnr VON/2016:6 735 

Information Lövsta 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om hur arbetet med Lövsta fortskrider. 

Taket är täckt och testning av mobiltäckning är genomförd med fullgott resultat. 

Förvaltningen har mottagit inflyttningsmeddelande och det är satt till den 16 december 2022. 

Vidare informerar förvaltningen om att de jobbar vidare med upphandling samt HR frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Von § 52 Dnr VON/2022:13 709 

Verksamhetsrapport 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen ger en muntlig verksamhetsrapport. 

Förvaltningen informerar om verksamheten ”Familjerådgivning”. Alla kommuner är enligt 

socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning. Familjerådgivningen finns till för 

kommunmedlemmar som vill ha stöd och hjälp med samverkansproblem i sina 

familjekonstellationer. Tjänsten är kostnadsfri och familjerådgivarna har omfattande sekretess 

som kan liknas med den typen av sekretess som finns hos präster. I Heby kommun köps tjänsten 

av Sala kommun och tillhandahålls för kommunmedlemmarna därför i Sala. Under pandemin har 

antalet ärenden gått ned. Under 2021 hade familjerådgivningen 28 ärenden från Heby kommun 

vilka omfattade 45 personer och utgjordes av 83 samtal. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen gjort en 

ansökan till sociala investeringsfonden om medel till två projektanställningar som ska arbeta med 

närvaroförändringar. Projektet är tänkt att starta i höst och förvaltningarna hoppas få sin ansökan 

besvarad nästa vecka. 

Covidläget fortsätter att plana ut. För närvarande finns ingen smitta rapporterad bland brukarna. 

Enstaka fall bland personalgruppen förekommer. Vaccinationerna av dos fyra bland brukarna är 

så gott som klara. Vad gäller material är läget stabilt, dock finns en risk att kriget i Ukraina kan 

komma att påverka tillgången längre fram. Än så länge har det inte gett någon påverkan på 

tillgången, däremot har kostnaden för material ökat markant. 

Semesterplanering och rekrytering inför sommaren pågår och av de 70 timvikarier som hunnit 

anställas så har 38 timvikarier undersköterskeutbildning vilket är mycket positivt. Det är svårare 

med rekrytering inom hälso- och sjukvårdsområdet, liksom tidigare år. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Von § 53 Dnr VON/2019:15 759 

Rapport från sociala utskottet 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Sociala utskottets ordförande redogör för nämnden om aktiviteten i utskottet. Nämnden 

informeras om vad som behandlades på utskottets föregående sammanträde utifrån utskottets 

föredragningslista. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista, 21 mars 2022. 
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Von § 54 Dnr VON/2022:10 009 

Information och rapporter 
Beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger delgivningarna till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

Trygghetsrådets protokoll, 7 mars 2022. 
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Von § 55 Dnr   

Övriga frågor 
 

Sammanfattning 

Margaretha Gadde-Jennische (M) har anmält tre övriga frågor – två påståenden och en fråga. 

I slutet av föregående mandatperiod fattade kommunfullmäktige ett beslut gällande LOV (Lagen 

om valfrihetssystem). Det är önskvärt med en återkoppling om vad som sker och vad som 

beslutats vad gäller LOV. 

Margaretha Gadde-Jennische (M) anser att man redan i det initiala skedet för eventuell 

ombyggnation av Tallgården bör undersöka att inte driva Tallgården i kommunal regi. 

Margaretha Gadde-Jennische (M) vill framföra att det på vårdcentralerna i Heby kommun är 

mycket problematiskt att få hjälp och tid. Det är Regionen som äger frågan men Margaretha 

Gadde-Jennische (M) vill att nämnden ska känna till läget. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

 

Delges 

Förvaltningschef 
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Von § 56 Dnr VON/2022:47 779 

Utredning enligt 14 kap 7 § SoL och 24 f § LSS - Lex sarah 
Beslut 

 Den inkomna rapporten anmäls till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med 14 
kapitlet 7 § i socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning 

En rapport enligt lex Sarah, 14 kap 3 § socialtjänstlagen, kom in den 2 mars. 

De händelser som rapporterats bedöms som ett allvarligt missförhållande för den enskilde 

brukaren. 

En utredning med anledning av den inkomna rapporten har påbörjats och kommer att avslutas 

med en åtgärdsplan som syftar till att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 april 2022. 

Rapport, 22 februari 2022. 

 

Delges 

Utvecklingsstrateg 
Inspektionen för vård och omsorg 
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Von § 57 Dnr VON/2022:48 779 

Utredning enligt 14 kap 7 § SoL och 24 f § LSS - Lex sarah 
Beslut 

 Den inkomna rapporten anmäls till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med 14 
kapitlet 7 § i socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning 

En rapport enligt lex Sarah, 14 kap 3 § socialtjänstlagen, kom in den 2 mars. 

Den händelse som rapporterats bedöms som ett allvarligt missförhållande för den enskilde 

brukaren. 

En utredning med anledning av den inkomna rapporten har påbörjats och kommer att avslutas 

med en åtgärdsplan som syftar till att förhindra att liknande missförhållanden inträffar igen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 april 2022. 

Rapport, 23 februari 2022. 

  

 

Delges 

Utvecklingsstrateg 
Inspektionen för vård- och omsorg 

 

 

 

 

 


